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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 3/2014 

 

K I V O N A T 

 
Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. február 10-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén 
készült jegyzőkönyvből 

 
Tárgy: Javaslat a BMSE által üzemeltetett futballpálya és kiszolgáló 
létesítményei újabb beruházási igényének elbírálására 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 egyhangú igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

27/2014.(II.10.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a BMSE 
„Budakalász Sporttelep kerítés- és labdafogó hálótartók javítási, felújítási 
munkáira” megnevezésű, nem építési engedély köteles elemeket tartalmazó 
felújítási programját kizárólag a 1861/21 hrsz-ú ingatlan 1. melléklet szerinti, 
a BMSE működtetésében, üzemeltetésében lévő területszakaszra és pálya-
elemekre vonatkozóan a csatolt műszaki leírás szerint, és a csatolt tulajdonosi 
nyilatkozatban foglalt tartalommal. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi nyilatkozat 
kiadására. 

Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: folyamatos 

 

k.m.f. 

 

Rogán László sk. 
polgármester 

dr. Molnár Éva sk. 
jegyző 

 
 
 
A kivonat hiteléül:  
 
Barna Yvette 
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27/2014.(II.10.) Kt. határozat melléklete 

 
Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 

 
(nem természetes személy tulajdonos, 5 millió forintot meghaladó beruházás esetén) 

 
Alulírott Rogán László polgármester kijelentem, hogy a Szentendrei Földhivatalnál 1861/21 
helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Budakalász, 2011, Omszk park címen található 
ingatlan teljes területe,-beleértve a Budakalászi Munkás Sport Egyesület használatában lévő, az 1. 
melléklet szerinti 20.199,5 m² területű ingatlanrészt is- az általam képviselt Budakalász Város 
Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képezi. (A továbbiakban ingatlanon, ingatlanrészen ezt a 
földrészletet értjük). 
 
Az általam képviselt Budakalász Város Önkormányzata mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a 
Budakalászi Munkás Sport Egyesület a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye 
sporttelep felújítási program (továbbiakban: TAO program) keretében nyertes pályázat esetén a 
fent megnevezett, az 1. melléklet szerinti ingatlanrészen sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást 
megvalósítson. 
 
Budakalász Város Önkormányzata mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy az 1. melléklet szerinti 
ingatlanrészt a Budakalászi Munkás Sport Egyesület a megvalósuló felújítást legalább 5 éven 
keresztül a Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakba: MLSZ) által jóváhagyott sportfejlesztési 
programnak, a látvány-csapatsport támogatásra vonatkozó jogszabályoknak és az eredeti 
rendeltetésnek megfelelően használja és hasznosítsa. 
 
Amennyiben a felújítás építési engedély köteles tevékenység, Budakalász Város Önkormányzata 
mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy az 1. melléklet szerinti ingatlanrészre a felújítás 
megvalósításától számított 5 év határozott időre az igénybe vett támogatás mértékéig jelzálogjog 
kerüljön bejegyzésre a Magyar Állam javára. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelzálogjog 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzése érdekében a Budakalászi Munkás Sport Egyesülettel 
együttműködöm, a bejegyzéshez szükséges tulajdonosi nyilatkozatokat megteszem és a 
rendelkezésére bocsátom. 
 
Kijelentem, hogy fent nevezett ingatlanrészre harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, 
amely akadályozná a Budakalászi Munkás Sport Egyesületet abban, hogy a TAO szerint tárgyi 
eszköz felújítást megvalósítsa. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az ingatlan tulajdonosaként 
ilyen jogot a felújítás megvalósítását követő 5 év határozott időtartam alatt a tulajdonos nem 
alapít. 
 
A jelen nyilatkozatban foglaltak maradéktalanul megfelelnek az általam képviselt Budakalász 
Város Önkormányzatára, valamint a tárgybeli ingatlanra vonatkozó jogszabályok 
rendelkezéseinek. 
 
Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata alapján 
jogosult vagyok a szervezet képviseletére és rendelkezem a jelen nyilatkozat megtételéhez 
szükséges felhatalmazással. 
 
 
Kelt: Budakalász, 2014. február  
 
 
            
        ………………………………….. 
        Rogán László polgármester 
 


